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40/40/7139تهران،   

943/11-1-bautec-A   شماره:

 
 احترام فراوان،با ادای 

 

دوسلدورف، ین، ) برلنماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان  شرکت فوژان راهبران آتیرساند، ه استحضار عالی میب

 .( در ایران استو نمایشگاه نوشت افزار نورنبرگ نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ مونیخ،
 

فوریه  21تا  18از  که در شهر برلین برگزار و این بار نیز سازی بدینوسیله برپایی نمایشگاه دوساالنه تخصصی معماری و ساختمان

میالدی با 2018در سال  نمایشگاه  رسانیم.هر دایر خواهد بود را به آگاهی میدر آن ش 1398اسفند  2بهمن تا  29برابر با  2020

 .مترمربع شکل گرفت 31،200در فضایی به وسعت بازدیدکننده  21،647کشور و  19کننده از مشارکت 456حضور 
 

کنندگان، مشاورین ساختمانی، مدیران و های ساختمانی، تولیدسازان، مدیران پروژهمزید آگاهیِ صاحبان محترم صنایع ساختمانی، انبوه

 دهنده این نمایشگاه به شرح زیر است:متخصصین گرامی صنایع ساختمانی، مهم ترین موضوعات تشکیل
 

  سازیساختمانهای نوین و شیوهنوسازی  چوب و مصالح جانبی و انواع مصنوع آن 
 مهندسی شهرسازی  آسانسور و پله برقی 
  ساختمانیو ابزار مصالح 

 نایع آلومینیوم )در و پنجره، نما، شیشه، ...(ص 
 های ساختمانمجموعههای مدرن در سیستم 

 آالت مربوطهسازی و ماشینهای انبوهشیوه 
 های اعالم، اطفاء و حفاظتی حریقسیستم  های سیستمIT در تکنولوژی ساختمان 
 صنایع الکتریکی، الکترونیکی و روشنایی 

 سازی بتنمواد شیمیایی ساختمان و بهینه 
 های استفاده از انرژی خورشیدی(جویی انرژی )سیستمهای حرارتی و صرفهعایق 

 

 

روز را به شرکت  90کلیه امور روادید مربوط به درخواست های زیر  2018سپتامبر  2شایان ذکر است سفارت فدرال آلمان در ایران از تاریخ 
امتریک( واگذار کرده است. خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی شرکت ویزامتریک به نشانی رهیاب گذر آرتا )ویز

https://www.visametric.com/iran/Germany/fa مراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید. 
 

پرداخت در ایران قابل خریداری است. سند  راهبران آتیوژانمذکور انحصاراً توسط شرکت فمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که دآور مییا
خواهشمند شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است. کارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

 این شرکت تماس بگیرید. مدیر بازاریابی و فروش -است برای کسب هرگونه آگاهی بیشتر با ندا روستایی

 با تجدید ادب و احترام 

 در ایران برلیننمایشگاه  یندگیدفتر نما

 
 پِنکـار آپانته

 1577954515، کدپستی 4، طبقه دوم، واحد 158بعد از چهارراه سهروردی، پالک تهران، خیابان شهید بهشتی، 

 (021) 8604 4125فاکس:   (021) 8604 4124تلفن:  

www.fujanaati.com info@fujanaati.com 


